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 اإليالء كتاب 

 َا املكصٛر باإلٜال٤؟

احلًف ع٢ً تضى ٚط٤ ايظٚج١ أنجض َٔ أصبع١ أشٗض. قاٍ ابٔ قتٝب١: ٜؤيٕٛ َٔ ْغا٥ِٗ: حيًفٕٛ: إسا حًف ال جياَعٗا. حهاٙ  :ٖٚٛ

 .ٚابٔ عباس: ٜكغُٕٛ َهإ ٜؤيٕٛعٓ٘ أمحز. ٚقضأ أبٞ بٔ نعب 

 

 َا حهِ اإلٜال٤؟

َُٚطٚصا}يكٛي٘ تعاىل:  نايظٗاص.ألْ٘ ميني ع٢ً تضى ٚاجب ٖٚٛ حضاّ   ٍِ ِٛ َٔ اِيَك َِ َِٓهضا  َُ  َٕ َُٝكُٛيٛ ِِ َي ُٗ َّْ ٚقاٍ قتار٠: نإ اإلٜال٤  .{َِٚإ

اجلا١ًٖٝ: نإ ايضجٌ ال حيب اَضأت٘، ٚال ٜضٜز إٔ ٜتظٚج نإ سيو َٔ ضضاص أٌٖ  :طالقا ألٌٖ اجلا١ًٖٝ. ٚقاٍ ععٝز بٔ املغٝب

 بٗا غريٙ، فٝخًف إٔ ال ٜكضبٗا أبزا، فٝرتنٗا ال أميا، ٚال سات بعٌ، ٚناْٛا عًٝ٘ يف ابتزا٤ اإلعالّ، فضضب اهلل ي٘ أجال يف اإلعالّ.

 .سنضٙ ايبغٟٛ ٚغريٙ

 

 ممٔ ٜصح اإلٜال٤؟

ِِ}يكٛي٘ تعاىل:  ٜصح َٔ طٚج ٜصح طالق٘  ِٗ ِٔ َِْغا٥ِ َِ  َٕ ُِٜؤُيٛ  َٔ  . {ِيَِّشٜ

 
 َت٢ ال ٜصح اإلٜال٤؟

 .ٚال ٜصح َٔ َغ٢ُ عًٝ٘ ٚجمٕٓٛ، ألْ٘ ال قصز هلُا، ٚال حهِ يُُٝٝٓٗا

 

 ٌٖ ٜصح إٜال٤ ايعاجظ عٔ ايٛط٤؟

 .ألْ٘ ال ٜطًب َٓ٘ ايٛط٤، الَتٓاع٘ َٓ٘ بعجظٙ ال بُٝٝٓ٘ ع٣ٛ عاجظ عٔ ايٛط٤: إَا ملضض ال ٜضج٢ بضؤٙ، أٚ جلب ناٌَ، أٚ شاٍ 
 .    فإسا حًف ايظٚج باهلل تعاىل، أٚ بصف١ َٔ صفات٘ أْ٘ ال ٜطأ طٚجت٘ أبزا، أٚ َز٠ تظٜز ع٢ً أصبع١ أشٗض: صاص َؤيٝا 

 

 ٚنٝف حيهِ يف سيو؟ ٌٖ َٔ حًف ع٢ً أصبع١ أشٗض فُا رْٚٗا ٜهٔ َؤيٝا؟

 .َؤيٝا، يزالي١ اآل١ٜ ع٢ً أْ٘ ال ٜهٕٛ َؤيٝا مبا رْٚٗا فإسا حًف ع٢ً أصبع١ أشٗض فُا رْٚٗا مل ٜهٔ-

 .يآل١ٜ، فال ٜفتكض إىل ضضب حانِ نايعز٠ ٜؤجٌ ي٘ احلانِ إٕ عأيت طٚجت٘ سيو أصبع١ أشٗض َٔ حني ميٝٓ٘-
َٔ حًف  "يظٚاٍ ايُٝني، ٚايضضص عٓٗا بايٛط٤، ٚعًٝ٘ ايهفاص٠، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:    ثِ خيري بعزٖا بني إٔ ٜهفض ٜٚطأ 

 .َتفل عًٝ٘"ع٢ً ميني، فضأ٣ غريٖا خريا َٓٗا فًٝأت ايشٟ ٖٛ خري ٚيٝهفض عٔ ميٝٓ٘

ٌِ}يكٛي٘ تعاىل:   أٚ ٜطًل َ٘ َغُفٌٛص َصِحٝ َّٕ ايًَّ ِٕ َفا٤ُٚا َفِإ َُ}. {َفِإ ِٕ َعَظ ٌَِِٚإ ٌُِٝع َعًِٝ َ٘ َع َّٕ ايًَّ ِٚ }ٚقٛي٘   {ٛا ايطَّالَم َفِإ َُِعُضٍٚف َأ ََِغاٌى ِب َفِإ

ٍٕ  .{َتِغِضٌٜح ِبِإِحَغا

 

 َٚاسا ٚإٕ اَتٓع َٔ بشٍ َا ٚجب عًٝ٘؟

ٚعٔ ابٔ عُض قاٍ: إسا َضت أصبع١ أشٗض ٜٛقف  .بإحغإ َٚٔ اَتٓع َٔ بشٍ َا ٚجب عًٝ٘ مل ميغو مبعضٚف فٝؤَض بايتغضٜح

ٜطًل، ٚال ٜكع عًٝ٘ ايطالم حت٢ ٜطًل. ٜعين: املؤيٞ صٚاٙ ايبداصٟ. قاٍ: ٜٚشنض سيو عٔ: عجُإ ٚعًٞ ٚأبٞ ايزصرا٤ ٚعا٥ص١،  حت٢

ٚاثين عصض صجال َٔ أصخاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚعٔ عًُٝإ ابٔ ٜغاص قاٍ: أرصنت بضع١ عصض َٔ أصخاب ايٓيب ص٢ً اهلل 

 .يٞ صٚاٙ ايصافعٞ ٚايزاصقطينعًٝ٘ ٚعًِ، نًِٗ ٜٛقفٕٛ املؤ

 .يكٝاَ٘ َكاّ املُتٓع، ٚألْ٘ حل تزخً٘ ايٓٝاب١ نكضا٤ رٜٓ٘ فإٕ اَتٓع َٔ سيو طًل عًٝ٘ احلانِ

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات

  س ٚ ج اإلٜال٤أْت٢ٗ بفضٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب  

 س ٚ ج ايظٗاصًٜخك٘ مبص١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 يف شضح ايزيٌَٝٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ 

 َعٗز شٝذ اإلعالّ ايعًُٞ حتت إشضاف فض١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعخام احلٜٛين


